
MATCHDAYMATCHDAYMATCHDAYMATCHDAY
Fo

to
: H

en
ry

 D
ijk

m
an

1/34

PEC ZWOLLE
                      - WILLEM II

#PECWIL

VR 02 AUG | 20.00 UUR
MAC3PARK STADION



Doctorandus K. Baasweg 15
8181 WR Heerde

Tel: (0578) 75 50 69
Mob: (06) 46 73 36 80
info@anveshekwerk.nl

In & Uit Rijbeveiliging

Gaas Hekwerk

Sier Hekwerk

0229747.pdf   1 22-7-2019   10:46:54

0229752.pdf   1 27-6-2019   14:23:24

0230322.pdf   1 22-7-2019   10:48:43

High-Tech O� set volgens 
Veldhuis Media
 
Veldhuis Media heeft het drukproces 

volledig geïntegreerd, geautomati-

seerd en gedigitaliseerd. Dit super-

snelle en slimme concept noemen we 

High-Tech O� set. 

Door uw en ons drukwerkproces 

volledig en naadloos op elkaar aan te 

sluiten, krijgt u uw kwaliteitsdrukwerk 

een stuk sneller, e�  ciënter en toch 

voordelig.

Snel en e�  ciënt het drukwerk op de 

plaats van bestemming.

Makkelijker
produceren

Groen drukken 
 met 5 kleuren

Veldhuis Media niet zomaar een drukker!

Met 45 medewerkers verzorgen we dagelijks de productie van vele 
brochures, magazines, kalenders en boeken.
Met onze DTP-studio en moderne prepress verwerken we de orders  
via internet en ftp applicaties.

Onze drukkerij beschikt over drie 5-kleuren persen op het formaat 
72 x 102 (16 pag. A4 per drukvel). 
In onze binderij verzorgen we het vouwen, hechten en de postale 
verwerking van periodieken en brochures. 
Bovendien beschikken we over apparatuur om Wire-O kalenders te 
maken.

Veldhuis Media is FSC- en ISO 12647 gecertifi ceerd. Daarnaast zijn 
we een erkend BPV-bedrijf.

Dit betekent voor U:
• Prettige samenwerking op menselijke maat.
• Een leverancier die met u mee denkt, óók op het gebied van MVO.
• Al uw grafi sche wensen worden door één bedrijf uitgevoerd.
• Door vergaande automatisering en onderlinge afstem ming een 

voorspelbaar drukresultaat.
Kortom: Uw drukwerk top verzorgd, is voor u een zorg minder.

Meer informatie?
Neem contact op met één van onze account managers.

 Volg ons ook op Twitter: @veldhuismedia

Veldhuis Media daar krijg je een kleur van!

 Volg ons ook op Twitter: @veldhuismedia

Veldhuis Media b.v.
Kanaaldijk OZ 3
8102 HL  Raalte
Postbus 2
8100 AA  Raalte

T. 0572 - 34 97 00
F. 0572 - 34 97 99
info@veldhuis.nl
www.veldhuis.nl
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VOORBESCHOUWING

Na weken van voorbereiding gaat vanavond het seizoen dan eindelijk 
weer van start! In het MAC3PARK stadion wordt de Eredivisie afgetrapt 
met het duel tussen PEC Zwolle en Willem II. 

Beide teams hebben deze zomer een ware meta-
morfose ondergaan. Zo zagen de gasten uit Tilburg 
enkele sterkhouders van de vorige jaargang vertrek-
ken. Onder anderen Alexander Isak, Renato Tapia, 
Thomas Meissner en Daniel Crowley zochten hun 
heil ergens anders en lieten de verliezend bekerfi-
nalist van vorig seizoen achter zich. In hun plaats 
trokken de Tricolores onder anderen Sebastian 
Holmen van Dinamo Moskou en Che Nunnely van 
Jong Ajax aan. Ook bij PEC Zwolle vonden er vele 
personele wijzigingen plaats. Doelman Mickey van 
der Hart vertrok naar Lech Poznan, terwijl Diederik 
Boer zijn keepershandschoenen aan de wilgen hing. 
Daarvoor in de plaats kwamen Xavier Mous van 
SC Cambuur en Michael Zetterer, die voor de duur 
van twee seizoenen wordt gehuurd van Werder 
Bremen. Andere spelers die we dit seizoen niet meer 
binnen de Zwolse lijnen terugzien zijn Younes Namli, 
Kingsley Ehizibue en Sepp van den Berg die naar 
respectievelijk FC Krasnodar, 1.FC Koln en Liverpool 
vertrokken zijn. Nieuwkomers in de Zwolse selectie 
zijn Etienne Reijnen, Iliass Bel Hassani, Sam Kersten, 
Sai van Wermeskerken en Dennis Johnsen. Ook op 
de bank vond een wijziging plaats bij de Blauwvin-
gers. John Stegeman heeft daarbij als hoofdtrainer 
het stokje overgenomen van Jaap Stam. Bij Willem II 
zit net zoals vorig seizoen Adrie Koster als eindver-
antwoordelijke op de bank. 

PEC Zwolle kende een goede voorbereiding. Het 
team van trainer John Stegeman kwam de campag-
ne ongeslagen door en boekte met overwinningen 
op SC Cambuur (4-1) en Asteras Tripolis (1-0), twee 
mooie zeges. Ook het meer dan terechte 2-2 gelijk-

spel tegen de Griekse kampioen en bekerwinnaar 
PAOK Saloniki liet doorschemeren dat de Zwolle-
naren op de goede weg zijn. Willem II rekende in de 
voorbereiding af met het Belgische KV Oostende 
(2-1), TOP Oss (2-0) en OFI Kreta (2-1), terwijl een 
oefenduel tegen promovendus Sparta ruim werd 
verloren (0-3). 

Aan de laatste twee ontmoetingen tussen PEC 
Zwolle en Willem II in het MAC3PARK stadion denkt 
de gemiddelde Zwollenaar niet graag terug. Deze 
wedstrijden gingen met 2-3 en 0-1 verloren. De 
totale balans is echter wel in het voordeel van de 
Zwollenaren. Van de 15 onderlinge ontmoetingen in 
Overijssel, trokken de Blauwvingers zes keer aan het 
langste eind, de gasten uit Tilburg wonnen vijfmaal 
en vier keer eindigde het duel onbeslist.

PEC ZWOLLE – WILLEM II
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INTERVIEW

John Stegeman is dit seizoen de nieuwe hoofdtrainer van PEC Zwolle. De 42-jarige 
oefenmeester stond in 2014 voor het eerst als eindverantwoordelijke op het veld 
bij Heracles Almelo en is vijf jaar later klaar voor zijn tweede klus in de Eredivisie. 

JOHN STEGEMAN AAN 
HET ZWOLSE ROER 

Het toeval wil dat PEC Zwolle in de voorbereiding 
op het nieuwe seizoen in Epe bij Villa Heidebad 
een trainingskamp belegt. Epe, de geboortegrond 
van Stegeman. ,,Gekscherend noem ik het wel 
eens mijn achtertuin. Hierachter in die wijk ben 
ik opgegroeid”, zegt Stegeman. ,,Deze omgeving 
is voor mij echt bekend terrein en prettig dat we 
ons hier onder perfecte omstandigheden kunnen 
voorbereiden op de seizoenstart.” 

Niet alleen het trainingskamp in Epe, is bekend 
terrein voor Stegeman. Dat is de Eredivisie ook zeer 

zeker, waar de oefenmeester in Almelo jaren terug 
debuteerde. Na de matige start van het seizoen 
2014/2015 bij Heracles volgde het ontslag van 
toenmalig trainer Jan de Jonge. Stegeman nam 
het stokje over. Eerst als ad interim en later als de 
nieuwe trainer/coach. In Almelo werden knappe 
prestaties behaald, met een kort Europees avontuur 
tegen het Portugese FC Arouca als hoogtepunt. ,,Dat 
was misschien wel vergelijkbaar met het avontuur 
dat PEC Zwolle in 2014 had, toen het tegen Sparta 
Praag speelde. Voor clubs als Heracles en PEC 
Zwolle zijn zulke wedstrijden de krenten in de pap.” 
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INTERVIEW

De voorbereiding van PEC Zwolle op het nieuwe 
seizoen verliep voorspoedig. Zo kwam de selectie 
de zeven oefenwedstrijden ongeslagen door. ,,Het 
is altijd fijn om resultaat te boeken, al zegt mij 
dat in de voorbereiding niet zoveel. Ik hecht meer 
waarde aan het veldspel, de intensiteit en of we de 
dingen die van tevoren zijn afgesproken en waar 
we op hebben getraind terugzien in de wedstrijd. 
We hebben echt een voetballende ploeg, met 
veel jonge jongens”, omschrijft Stegeman zijn 
materiaal. Dat kwam goed naar voren in de 
oefenwedstrijden tegen de Griekse kampioen 
PAOK Saloniki (2-2) en SC Cambuur (4-1). ,,We 
hebben kansen gecreëerd, gevoetbald zoals we 
dat graag wilden zien, met veel druk naar voren 
toe. Ook probeerden we zo ver mogelijk op de helft 
van de tegenstander ballen te veroveren en bij 
balverlies direct druk te zetten. Daar was ik best 
tevreden over. De jongens die invielen hebben het 
ook aardig gedaan. Je merkt dat de spelers binnen 

deze groep dichtbij elkaar liggen en dat is een 
mooie ontwikkeling want dat zorgt voor scherpe 
concurrentie.”

Vanavond gaat de Eredivisie voor PEC Zwolle 
van start met een wedstrijd tegen Willem II. ,,De 
tegenstander hebben we goed in beeld. Al is het in 
het begin van de competitie altijd even afwachten 
hoe de verhoudingen precies liggen. Wij starten in 
ieder geval met de elf spelers waarvan wij denken 
dat die ons aan een goed resultaat kunnen helpen. 
Laat ik alleen wel duidelijk zijn; we hebben dit 
seizoen niet genoeg aan elf basisspelers. We 
zullen het met elkaar moeten doen. Iedereen 
moet hard werken, de basis, maar ook zeker de 
spelers die om wat voor reden dan ook op de 
bank zitten. Alleen wanneer we samen met de 
supporters, kantoororganisatie en selectie, de 
schouders eronder zetten kunnen we positieve 
resultaten halen.”
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Stien Eelsinghstraat 4
8017 HS Zwolle-Zuid

038 465 09 89
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Voor al uw installatiewerk.
Deskundig en klantgericht!

Pascalweg 14, 8013 RC Zwolle
Telefoon 038 - 4681 800, Telefax 038 - 46 81 809

E-mail: info@assies.nl, internet: www.assies.nl

ZWOLLE        038 - 4681800
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De Open Dag van PEC Zwolle was zaterdagmiddag 6 juli weer een 
waar voetbalfestijn voor jong en oud. Ruim 16.250 supporters 
bezochten de inmiddels traditionele seizoensopener. Zie hier een 
sfeerimpressie van deze prachtige dag.

OPEN DAG

OPEN DAG VAN PEC ZWOLLE
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Uw rijplezier neemt vanzelf al toe wanneer het mooier weer wordt. Het wordt nog fi jner als 
uw auto helemaal klaar voor de zomer is. Met een kleine of grote beurt, een APK-keuring, 
airco service, nieuwe zomerbanden, net wat uw auto nodig heeft. Premio regelt het voor u. 
Snel, veilig en vertrouwd. Alvast een fi jne zomer(vakantie) gewenst! 

Premio van Essen
Ceintuurbaan 8, 8024 AA Zwolle
038-4531717 • info@premio-vanessen.nl
www.premio-vanessen.nl

Open: ma t/m vr 8.00 - 17.30 en za 8.00 - 12.00

Banden  •  Wielen  •  Uitlijnen  •  Onderhoud  •  Airco Service  •  APK  •  Olie  •  Accu

Zomerklaar de weg op

nu 72.50

Goodyear  
195/65R15 91T 
Effi cientGrip 
Compact   

nu 87.50

Goodyear  
205/55R16 91V 
Effi cientGrip 
Performance  

nu 115,-

Goodyear  
225/45R17 91V 
Effi cientGrip  

Genoemde prijzen zijn all-in, dus inclusief montage, 
balanceren, nieuw ventiel, verwijderingsbijdrage en btw. 

Uw rijplezier neemt vanzelf al toe wanneer het mooier weer wordt. Het wordt nog fi jner als 
uw auto helemaal klaar voor de zomer is. Met een kleine of grote beurt, een APK-keuring, 
airco service, nieuwe zomerbanden, net wat uw auto nodig heeft. Premio regelt het voor u. 
Snel, veilig en vertrouwd. Alvast een fi jne zomer(vakantie) gewenst! 

Premio van Essen
Ceintuurbaan 8, 8024 AA Zwolle
038-4531717 • info@premio-vanessen.nl
www.premio-vanessen.nl
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Goodyear  
195/65R15 91T 
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nu 87.50

Goodyear  
205/55R16 91V 
Effi cientGrip 
Performance  

nu 115,-

Goodyear  
225/45R17 91V 
Effi cientGrip  

Genoemde prijzen zijn all-in, dus inclusief montage, 
balanceren, nieuw ventiel, verwijderingsbijdrage en btw. 

Uw rijplezier neemt toe met het juiste onderhoud aan uw auto. Banden, een kleine
of grote beurt, een apk-keuring, aircoservice, net wat uw auto nodig heeft. 
Premio Van Essen regelt het voor u. Snel, veilig en vertrouwd. Tot snel!

nu 77.50 nu 92.50 nu 120.-

Zomerklaar de weg opZomerklaar de weg opZomerklaar de weg opZomerklaar de weg opZomerklaar de weg opZomerklaar de weg opGeniet ook van de beste banden 
en autoservice
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nu 115,-
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225/45R17 91V 
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Genoemde prijzen zijn all-in, dus inclusief montage, 
balanceren, nieuw ventiel, verwijderingsbijdrage en btw. 

Uw rijplezier neemt vanzelf al toe wanneer het mooier weer wordt. Het wordt nog fi jner als 
uw auto helemaal klaar voor de zomer is. Met een kleine of grote beurt, een APK-keuring, 
airco service, nieuwe zomerbanden, net wat uw auto nodig heeft. Premio regelt het voor u. 
Snel, veilig en vertrouwd. Alvast een fi jne zomer(vakantie) gewenst! 

Premio van Essen
Ceintuurbaan 8, 8024 AA Zwolle
038-4531717 • info@premio-vanessen.nl
www.premio-vanessen.nl

Open: ma t/m vr 8.00 - 17.30 en za 8.00 - 12.00

Banden  •  Wielen  •  Uitlijnen  •  Onderhoud  •  Airco Service  •  APK  •  Olie  •  Accu

Zomerklaar de weg op

nu 72.50

Goodyear  
195/65R15 91T 
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nu 87.50

Goodyear  
205/55R16 91V 
Effi cientGrip 
Performance  

nu 115,-

Goodyear  
225/45R17 91V 
Effi cientGrip  

Genoemde prijzen zijn all-in, dus inclusief montage, 
balanceren, nieuw ventiel, verwijderingsbijdrage en btw. 

Uw rijplezier neemt toe met het juiste onderhoud aan uw auto. Banden, een kleine
of grote beurt, een apk-keuring, aircoservice, net wat uw auto nodig heeft. 
Premio Van Essen regelt het voor u. Snel, veilig en vertrouwd. Tot snel!

nu 77.50 nu 92.50 nu 120.-

Zomerklaar de weg opZomerklaar de weg opZomerklaar de weg opZomerklaar de weg opZomerklaar de weg opZomerklaar de weg opGeniet ook van de beste banden 
en autoservice

Banden • Wielen • Uitlijnen • Onderhoud • Airco Service • APK • Olie • Accu

Nu met 
gratis APK

Verzeker uzelf

van het beste
auto-onderhoud

Vertrek goed voorbereid

met de camper/
caravancheck

voor 79,-
Nu van 99,-

Ga en blijf fris op weg

met onze 
aircoservice

49,-
Nu vanaf Premio Van Essen

Ceintuurbaan 8, 8024 AA Zwolle
038 4531717 • info@premio-vanessen.nl
www.premio-vanessen.nl

Open: ma t/m vr 8.30 - 17.30 en za 8.00 - 12.00

Vergroot uw vakantieplezier

 Gratis
 vakantiecheck 

 t.w.v. 15,-  

Autoservice
Biedt uw auto gerust aan voor een apk 
keuring, grote of kleine beurt, voor het 
stellen van een diagnose bij een storing 
of voor het uitvoeren van een reparatie. 
Wilt u een trekhaak onder uw auto, de 
distributieriem vervangen hebben, of de airco 
gerserviced hebben, wij proberen dit zo snel 
mogelijk voor u op te lossen. Ook camper- 
en caravanonderhoud behoren tot het 
onderhoudspakket. Kortom, wie voor veilig 
reizen kiest, kiest voor Premio Van Essen

Bandenservice

Premio Van Essen is de bandenspecialist van Zwolle en omgeving. Of u nu banden nodig hebt voor een personenwagen, camper, caravan, motor, 

aanhangwagen, landbouwvoertuig of truck: Bij Premio Van Essen vindt u wat u nodig hebt. Van nieuw tot gebruikt, van low budget tot a-merk.

Natuurlijk ga 
je voor banden 
naar de echte 

bandenspecialist!

0230383.pdf   1 30-7-2019   8:52:01

  

of sms ‘Casper’ naar 4333 en doneer daarmee 2 euro per sms

Ga naar www.supportcasper.nl

of sms ‘Casper’ naar 4333 en doneer daarmee 2 euro per sms

Ga naar www.supportcasper.nl
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D E  G E B A A N D E  P A D E N  T E  Z O E K E N ’ .
-Prof. Dr. CHJ (Casper) van Eijck-
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OPENINGSDUEL EREDIVISIE
Voor PEC Zwolle is het alweer de vierde keer 
in acht seizoenen, dat het de Eredivisie op 
vrijdagavond aftrapt. De vorige drie keer leverde 
dat een winstpartij (2-0 tegen FC Utrecht), 
gelijkspel (1-1 bij N.E.C. Nijmegen) en nederlaag 
op (2-3 tegen sc Heerenveen). 

LAATSTE THUISDUEL EREDIVISIE
PEC Zwolle en Willem II troffen elkaar nog nooit 
op de eerste speelronde in Zwolle, maar het duel 
was wel twee keer de laatste thuiswedstrijd 
voor de Blauwvingers. In het seizoen 2003-2004 
stond na negentig minuten de brilstand op het 
scorebord en twee seizoenen terug eindigde de 
wedstrijd in een 0-1 overwinning voor de gasten. 

WIJZIGINGEN IN DIRECTIEKAMER
Zowel PEC Zwolle als Willem II stelden deze 
zomer een oud-speler van de club aan als nieuw 
directielid. Bij de Blauwvingers nam Mike Willems 
het stokje over van technisch directeur Gerard 
Nijkamp, terwijl bij Willem II Martin van Geel werd 
aangesteld als algemeen directeur. 

TORWART UND TORJAGER
Beide teams hebben dit seizoen een keeper en 
aanvaller uit Duitsland onder contract staan. Bij 
PEC Zwolle zijn dat Michael Zetterer en Lennart 
Thy, terwijl bij Willem II Timon Wellenreuther en 
Mats Köhlert voetballen.

OUDE BEKENDEN
In de spelersgroep van PEC Zwolle zit met Darryl 
Lachman één voetballer met een verleden in 
Tilburg. De verdediger speelde van 2016 tot 2018 
bij Willem II. Ook de nieuwe assistent-trainer van 
PEC Zwolle, Henry van der Vegt, heeft als speler 
een verleden in Brabant. De Tricolores hebben 
geen voetballer met Zwols verleden binnen de 
gelederen. Een duik in de geschiedenisboeken 
leert dat er in eerdere tijden wel veel spelers zijn 
aan te wijzen die voor beide clubs uitkwamen. 
Onder anderen Albert van der Haar, Dico Koppers, 
Giovanni Gravenbeek, Danny Schreurs, Wilco van 
Buuren, Jan Weggelaar en Jürgen Müller. 

AFWEZIGEN
John Stegeman kan vrijdag geen beroep doen op 
de geblesseerden Thomas Lam, Mike van Duinen 
en Bram van Polen. Ook Kenneth Paal en Sam 
Kersten zijn niet van de partij. De verdedigers 
zijn geschorst. Bij Willem II geldt hetzelfde voor 
rechtsback Damil Dankerlui.  

MATCHFACTS

MATCHFACTS
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0230184.pdf   1 28-6-2019   9:17:48

Van der Grondenmarke 28
8016 AL Zwolle

T 06 - 55 46 20 40
www.schuurman-bouwadvies.nl

0230742.pdf   1 24-6-2019   14:31:58

088 088 - 253 0 253253 0 253

OP ZOEK NAAR 
EEN HIJSKRAAN?

0231022.pdf   1 22-7-2019   12:28:09

De zeilmakerij in uw omgeving!

 Verandakleden
 Schaduwdoeken
 Windbreekgazen
 Afdekzeilen

Evenboersweg 16, Nieuwleusen
T: 0529-483030

www.wildeboer-groep.nl

Met de fraaie, op maat gesneden, tuin- en terrasoplossingen van 
Zeilmakerij Wildeboer kunt u al vroeg in het voorjaar genieten 
van de eerste zonnestralen. Heerlijk beschut en goed beschermd 
tegen de felle zon. 

 Aanhangerkleden
 Bootkappen
 Tentreparatie

0231409.pdf   1 30-7-2019   8:53:02

0226248.pdf   1 28-6-2019   9:15:00
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STAND & PROGRAMMA

1.  ADO Den Haag  0   0  0  0  +0   -0   (0)  0
2.  AZ  0   0  0  0  +0   -0   (0)  0
3.  Ajax  0   0  0  0  +0   -0   (0)  0
4.  FC Emmen  0   0  0  0  +0   -0   (0)  0
5.  FC Groningen  0   0  0  0  +0   -0   (0)  0
6.  FC Twente  0   0  0  0  +0   -0   (0)  0
7.  FC Utrecht  0   0  0  0  +0   -0   (0)  0
8.  Feyenoord  0   0  0  0  +0   -0   (0)  0
9.  Fortuna Sittard  0   0  0  0  +0   -0   (0)  0
10.  Heracles Almelo  0   0  0  0  +0   -0   (0)  0
11.  PEC Zwolle  0   0  0  0  +0   -0   (0)  0
12.  PSV  0   0  0  0  +0   -0   (0)  0
13.  RKC Waalwijk  0   0  0  0  +0   -0   (0)  0
14.  sc Heerenveen  0   0  0  0  +0   -0   (0)  0
15.  Sparta Rotterdam 0   0  0  0  +0   -0   (0)  0
16.  VVV-Venlo  0   0  0  0  +0   -0   (0)  0
17.  Vitesse  0   0  0  0  +0   -0   (0)  0
18.  Willem II  0   0  0  0  +0   -0   (0)  0

STAND EREDIVISIE  

KAARTVERKOOP

PEC Zwolle - Sparta Rotterdam
Zondag 25 augustus 2019, 14.30 uur
MAC3PARK stadion, Zwolle

Kaarten zijn te koop: 
- Online via peczwolle.nl/tickets
- In de PEC Zwolle Fanshop
Kijk voor de informatie op
www.peczwolle.nl

PROGRAMMA
Vrijdag 2 augustus 2019
20:00 uur  PEC Zwolle - Willem II

Zaterdag 3 augustus 2019
18:30 uur  Vitesse - Ajax
18:30 uur  FC Emmen - FC Groningen
20:45 uur  VVV-Venlo - RKC Waalwijk
20:45 uur  FC Twente - PSV

Zondag 4 augustus 2019
12:15 uur  Heracles Almelo - PEC Zwolle
14:30 uur  Feyenoord - Sparta Rotterdam
16:45 uur  ADO Den Haag - FC Utrecht
20:00 uur  AZ - Fortuna Sittard



Foto: Henry Dijkman





Nooit meer 
iets missen?

Altijd het laatste Eredivisie nieuws, alle 
standen en achtergronden in De Telegraaf 

en op telegraaf.nl/telesport
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Etiënne Reijnen is terug op het oude 
nest. De rasechte Zwollenaar begon 
op vijftienjarige leeftijd zijn voet-
balcarrière in de jeugdopleiding van 
PEC Zwolle en kwam tussen 2005 
en 2010 uit voor het eerste elftal. Via 
tussenstops in Alkmaar, Leeuwarden, 
Groningen en het Israëlische Haifa 
keerde de verdediger deze zomer 
terug op het oude nest.  

,,ALTIJD EEN 
BLAUWVINGER 
GEBLEVEN”

INTERVIEW

,,De cirkel is rond. Al die tijd wist ik, dat ik hier 
ooit zou terugkeren. De vraag was alleen of 
dat tijdens of na mijn voetbalcarrière zou zijn. 
Gelukkig is dat tijdens mijn carrière, want deze 
club zit echt in mijn hart.”

Reijnen zag van een afstandje hoe de club zich 
doorontwikkelde tot een stabiele middenmoter 
in de Eredivisie en dat maakte hem trots, ook al 
droeg hij zelf geen blauw-wit-shirt meer: ,,Zwolle 
is altijd mijn stad en mijn thuis geweest. Mijn 
familie, schoonfamilie en mijn vrouw komen hier 
vandaan. Het was geweldig om te zien dat deze 
club elk jaar een stijgende lijn liet zien. Natuurlijk 
zitten er ook weleens mindere periodes tussen, 
dat hoort er nu eenmaal bij in de voetballerij. 
Nu ik weer terug ben, vind ik het vooral mooi dat 
de clubcultuur hetzelfde is gebleven. Er lopen 
nog steeds dezelfde mensen rond als tien jaar 

Nooit meer 
iets missen?

Altijd het laatste Eredivisie nieuws, alle 
standen en achtergronden in De Telegraaf 
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Witteveen
car design

Navigatie  -  Telefonie  -  Multimedia  -  Accessoires

T  038 - 45 44 341
E  info@witteveencardesign.nl
W www.witteveencaraudio.nl

TECHNOLOGIE 
VERANDERT, 

SERVICE NIET!

Groothandel voor:

0229729.pdf   1 29-7-2019   9:50:360229783.pdf   1 22-7-2019   10:48:31

www.hanze-luchttechniek.nl

Ceintuurbaan 14M, 8024 AA Zwolle
 +31 38 421 26 31

 mail@hanze-luchttechniek.nl

0229998.pdf   1 2-7-2019   9:09:20

ATB Motors B.V. - IJsselmuiden
www.wolong-electric.com

0230215.pdf   1 31-7-2019   9:51:37

Rookgasafvoersystemen 

Leverancier van aluminium plaatwerk en 
constructies 

www.alukan.nl tel: 038 477 39 36 

0230291.pdf   1 28-6-2019   9:18:03

Vloerenbedrijf Brons vof.
Verzorgen van cementdekvloeren

Aannemers - Bedrijven - Particulieren

Dorpsweg 63 • 8051 XT Hattem
Tel./fax: 038-444 28 21

Mobiel: 06-2346 61 44 / 06-5148 66 20

0230352.pdf   1 22-7-2019   10:46:01

Betje Wolffstraat 1b
8023 BT Zwolle
www.bureauck.nl

0230417.pdf   1 28-6-2019   9:40:39

Welsummerweg 14-B
7722 RS Dalfsen

T 0529-431620
j.groenewereld@hotmail.com

Al ruim 20 jaar zijn wij gespecialiseerd in het 
ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen voor 
zowel particulieren, bedrijven als overheidsinstellingen.

0230884.pdf   1 30-7-2019   14:53:10



geleden en dat maakt PEC Zwolle ook de mooie, 
warme club waar iedereen zo dol op is.”

Reijnen is opgegroeid met het voetbal dat PEC 
Zwolle graag speelt: van achteruit durven te spelen, 
een voetballende oplossing zoeken en niet zomaar 
de bal wegschieten. PEC Zwolle wil echt voetballen. 
,,Bij Haifa tijdens mijn periode in Israël was het toch 
meer rennen en vliegen. Ik heb gezien dat het best 
effectief kan zijn: de pot dichtgooien en vuurpijlen 
richting enkele razendsnelle spitsen. Het is alleen 
niet zo dat ik hoop dat wij bij PEC Zwolle ook zo gaan 
spelen, dat past simpelweg niet bij deze club. Wel 
heeft het ervoor gezorgd dat ik anders, zeg maar 
wat zakelijker, naar voetbal ben gaan kijken. Soms 
moet gewoon de beuk erin om een wedstrijd over de 
streep te trekken en dat neem ik dan ook zeker mee 
naar de wedstrijden van komend seizoen.”

Vorig seizoen waren de resultaten en het spel 
wisselvallig te noemen. Reijnen hoopt nu bij te 
dragen aan een wat stabielere jaargang: ,,De 
start van de competitie wordt heel belangrijk. 
Het zegt niet alles, maar het is wel erg lekker 
om vanavond tegen Willem II direct goed te 
beginnen. Zoiets komt je alleen niet aanwaaien. 
Er wordt hier veel van een speler gevraagd, 
maar ik ben er klaar voor om de mouwen op 
te stropen. Dat geldt voor iedere speler in 
onze selectie: we willen koste wat het kost die 
punten binnenhalen, maar wel door als team te 
voetballen en het publiek te vermaken met mooi, 
aanvallend voetbal. Ik ben echt gebrand om hier 
de komende tijd wat moois neer te gaan zetten, 
want ik ben altijd een Blauwvinger geweest. 
Daarvoor ga ik door het vuur. Zwolle zit in mijn 
hart en dat zal altijd zo blijven.” 

INTERVIEW
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12,99
mnd

Maandelijks opzegbaar

Beleef alle wedstrijden van 
PEC Zwolle live met FOX Sports

Voetbal is emotie. En die voel je pas echt als je het live meemaakt. 
Samen met je beste vrienden of familie in het stadion of bij jou 
thuis op de bank. Kijk nu alle wedstrijden van PEC Zwolle en 
veel meer sport met FOX Sports voor € 12,99 per maand. 
Alleen bij KPN. Sponsor en fan van de Eredivisie.
Ga naar kpn.com/foxsports
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Maandelijks opzegbaar
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PEC Zwolle live met FOX Sports

Voetbal is emotie. En die voel je pas echt als je het live meemaakt. 
Samen met je beste vrienden of familie in het stadion of bij jou 
thuis op de bank. Kijk nu alle wedstrijden van PEC Zwolle en 
veel meer sport met FOX Sports voor € 12,99 per maand. 
Alleen bij KPN. Sponsor en fan van de Eredivisie.
Ga naar kpn.com/foxsports
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Iedereen kan winnen!
Speel mee in de VriendenLoterij en maak elke maand kans op geldprijzen tot wel 
€ 100.000,-, auto’s, vakanties en unieke voetbalprijzen. Bovendien steun je met de 
helft van je lotprijs de jeugdopleiding van PEC Zwolle. Zo help je mee om al die 
talenten klaar te stomen voor een mooie toekomst op én buiten het veld. Je ziet: 
iedereen wint in de VriendenLoterij!

Speel mee op vriendenloterij.nl/peczwolle
 en word ook een winnaar.

Alle bekendmakingen volgen uit de maandelijkse trekking. Zie www.vriendenloterij.nl/winkans. De vergunning voor 
de loterij is afgegeven door de Kansspelautoriteit onder kenmerk 10234 d.d. 23/12/2016. De maandelijkse trekking 
van de VriendenLoterij vindt plaats op de laatste doordeweekse dag vóór de 9e van de volgende maand. De 13e trekking 
vindt plaats op 8 augustus 2019 en de 14e trekking op 6 december 2019. De trekkingen vinden plaats vanaf 10.00 uur 
in de Beethovenstraat 200 te Amsterdam. De uitslagen van de maandelijkse trekkingen worden elke 9e van de maand 
gepubliceerd. Wijzigingen voorbehouden.

ADV 2019-2020_Jeugd_PEC ZWOLLE_148x210_V2011_02.indd   1 17-07-19   15:22



SCHEIDSRECHTER
Dhr. Manschot

ASSISTENTEN
Dhr. Brondijk en Dhr. Dobre 

VIERDE OFFICIAL
Dhr. Martens

VAR
Dhr. Bax

 KEEPERS 
1. Timon Wellenreuther  
12. Michael Woud  
 

 VERDEDIGERS
2. Fernando Lewis   
3. Freek Heerkens   
4. Jordens Peters   
15. Damil Dankerlui 
24. James McGarry  
27. Victor van den Bogert 
29. Justin Ogenia  
32. Dylan Ryan  

 MIDDENVELDERS
8. Pol Llonch   
17. Driess Saddiki  

 AANVALLERS
7. Ché Nunnely   
10. Vangelis Pavlidis  
11. Mats Köhlert   
16. Marios Vrousai   
20. Karim Coulibaly

 TRAINER
 Adrie Koster

 ASSISTENT-TRAINER
 Gery Vink

 KEEPERS 
1. Xavier Mous 
16. Michael Zetterer
40. Mike Hautpmeijer 

 VERDEDIGING
2. Bram van Polen
3. Thomas Lam
4. Yuta Nakayama 
5. Kenneth Paal
15. Sam Kersten
23. Etiënne Reijnen
29. Darryl Lachman 
31. Sai van Wermeskerken 

 MIDDENVELD
6. Gustavo Hamer
8. Clint Leemans
11. Iliass Bel Hassani
14. Zian Flemming
19. Rick Dekker
22.  Pelle Clement

 AANVAL
7. Vito van Crooij 
9. Mike van Duinen
10.  Lennart Thy
17. Dennis Johnsen 
25. Stanley Elbers

 TRAINER
 John Stegeman

 ASSISTENT-TRAINERS
 Gert Peter de Gunst
 Henry van der Vegt
 Mark Looms
 Jacques Storm

SELECTIES
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in de Beethovenstraat 200 te Amsterdam. De uitslagen van de maandelijkse trekkingen worden elke 9e van de maand 
gepubliceerd. Wijzigingen voorbehouden.
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Restaurant De Beren Zwolle Katwolderplein 2-4 • 038 - 744 00 91 • WWW.BEREN.NL   

Geniet van onze Geniet van onze 
DAGMENU’S

Dagmenu’s zijn niet geldig op nationale feestdagen of i.c.m. andere acties

Maandag
ONBEPERKT
SPARE RIBS

13,50

Dinsdag
ONBEPERKT

SATÉ
13,50

Woensdag
ONBEPERKT
SLIPTONGEN

16,-

Donderdag
ONBEPERKT
SPARE RIBS

15,50
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